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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kerjasama  

a.  Definisi Kerjasama 

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu 

pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang 

yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Samani (2012: 118) bahwa kerjasama yaitu sifat suka 

kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau 

bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan 

keuntungan bersama. Karakter kerjasama perlu diterapkan pada anak 

sejak kecil, karena karakter dapat menjadi bekal bagi kehidupan anak 

di masa yang akan datang. 

Kerjasama menurut Johnson (2011: 164) dapat menghilangkan 

hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang 

yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan 

kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan 

pikiran terbuka, dan  membangun  persetujuan  bersama. Bekerja sama 

dalam menyelesaikan permasalahan dapat membuat sebuah masalah 

menjadi tantangan yang harus dipecahkan secara bersama.  

7 
Peningkatan Kerjasama Dan..., Mahfud Fauzi, FKIP, UMP, 2017



 

 

8 

Kerjasama adalah sesuatu yang terjadi secara alami, kelompok 

dapat maju dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antar 

sesama anggota kelompok. Kerjasama tersebut tidak dibuat-buat, 

melainkan antar anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab 

untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendpat 

Johnson, Elaine B (2011: 166) yang menyatakan bahwa setiap bagian 

kelompok saling berhubungan sedemikan rupa sehingga pengetahuan 

yang dipunyai seseorang akan menjadi output bagi yang lain, dan 

output ini akan menjadi input bagi yang lainnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama adalah terjadi secara alami yang berupa sebuah tindakan 

atau sikap mau melakukan  kerjasama dengan orang lain dalam  

mencapai tujuan bersama. Bekerjasama dapat membuat pikiran 

seseorang menjadi luas sehingga ia mampu mengetahui kelemahan 

yang ada pada dirinya dan mau untuk menghargai, mendengarkan 

pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bersama.  

a. Tujuan Kerjasama 

Kerjasama mempunyai tujuan agar keseluruhan anggota 

kelompok mampu mengatasi masalah kecil baik yang datang didirinya 

maupun kelompoknya dan dapat bertanggung jawab untuk tugas yang 

harus diselesaikan sehingga keseluruhan anggota kelompok dapat 

mencapai tujuannya secara bersama. 
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b. Indikator Kerjasama 

Indikator dalam kemampuan kerjasama menurut Kemendiknas 

(2010: 36) adalah:  

1. Memberikan pendapat dalam kerja kelompok di kelas. 

a) Berdiskusi dalam memecahkan permasalahan bersama 

kelompoknya 

b) Memberi pendapat pada saat berdiskusi 

2. Memberi dan mendengarkan pendapat dalam diskusi kelas. 

a) Membantu teman kelompoknya yang merasa kesulitan 

b) Menerima pendapat dari temannya dalam berdiskusi 

3. Ikut dalam kegiatan sosial dan budaya sekolah. 

a) Dapat beradaptasi dengan kelompoknya 

b) Kompak dalam tim mereka 

c) Menunggu giliran pada saat turnamen 

 

Pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT 

dapat meningkatkan kerjasama siswa, dikarenakan pada saat 

pembelajaran siswa dikelompokkan dengan temannya untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Siswa juga harus dapat membantu 

teman satu timnya untuk memahami materi sehingga antar siswa harus 

saling bekerjasama.  

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Arifin (2013: 12) mengungkapkan bahwa kata prestasi berasal 

dari bahasa Belanda yaitu prestatie dan dalam bahasa Indonesia 

menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi belajar merupakan 

suatu  masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentan kehidupan manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Menurut 
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Ahmadi, (2013: 138), prestasi belajar yang dicapai seorang individu 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 

rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-

baiknya. 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh 

seseorang selama proses belajarnya, ukuran keberhasilan tersebut 

dapat dilihat dari seberapa jauh pemahaman siswa dalam penguasaan 

materi pembelajaran selama periode tertentu. Dengan nilai rapor dapat 

diketahui prestasi belajar, siswa yang nilai rapornya tinggi dapat 

dikatakan prestasinya tinggi, sedangkan yang nilainya jelek dikatakan 

prestasi belajarnya rendah.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang pengertian prestasi 

belajar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari 

usaha belajar yang dicapai seorang siswa sebagai jawaban dari proses 

pembelajaran yang telah dia lakukan. Prestasi belajar identik dengan 

kegiatan belajar di bidang akademik yang menunjukan kemampuan 

seseorang dalam penguasaan materi, pengetahuan maupun 

keterampilan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan sebuah 

proses sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses tersebut. 
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b. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013: 12-13), prestasi belajar (achievement) 

memiliki beberapa fungsi utama yaitu: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didik yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat 

penting bagi guru untuk mengetahui dan memahami prestasi belajar 

siswa, baik individu maupun kelompok. Prestasi belajar menjadi tolak 

ukur keberhasilan dalam bidang studi. Guru perlu mengetahui prestasi 

belajar siswa agar dapat mengukur seberapa banyak siswa menyerap 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Keberhasilan dari suatu 

pembelajaran tergantung dari prestasi belajar  yang diperoleh siswa. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa, guru 

perlu mengupayakan penggunaan model pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik bagi siswa.  
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Slameto (2010: 54), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor ada di luar individu. 

Faktor intern dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: 

1) faktor jasmaniah yang terdiri dari faktor kesehatan dan cacat 

tubuh; 2) faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan; 3) 

faktor kelelahan. 

Faktor ekstern dikelompokkan menjadi tiga faktor, 

yaitu: 1) faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan; 2) faktor sekolah yang terdiri dari 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah; 3) faktor masyarakat yang 

terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Dari faktor belajar yang telah disebutkan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar siswa, yaitu: faktor intern (ada di dalam diri 

siswa) dan faktor ekstern (ada di luar diri siswa).  

d. Prinsip-Prinsip Pengukuran Prestasi Belajar 

Gronlund dalam Azwar (2013: 18), merumuskan beberapa 

prinsip dasar dalam pengukuran prestasi sebagai berikut : 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah 

dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan istruksional. 
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2) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang 

representatif dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup 

oleh program instruksional atau pengajaran. 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling 

cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tujuan penggunaan hasilnya. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin 

dan hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan 

belajar para anak didik. 

 

 

3.   Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Kata matematika berasal dari bahasa latin mathematika yang 

mulanya diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya berhubungan pula 

dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein dan mathein 

yang artinya belajar (berfikir). Jadi, berdasarkan asal katanya, maka 

perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan 

berfikir (bernalar). 

(Suwangsih & Tiurlina, 2006: 4) menyebutkan beberapa 

pengertian matematika menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu : 

1) James dan James (1976) yang menyebutkan bahwa matematika 

adalah ilmu logika bentuk susunan, besaran, dan konsep-

konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Matematika dapat dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri. 

2) Jonson dan Rising (1972) yang menyebutkan bahwa 

matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa, bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, 

jelas, akurat dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa 

simpul mengenai arti daripada bunyi; matematika adalah 
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pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau teori-

teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang 

tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya; matematika adalah suatu seni, 

keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisan. 

 

Secara simpel matematika diartikan sebagai telaahan tentang 

pola dan hubungan suatu jalan atau pola berfikir, suatu seni, suatu 

bahasa dan suatu alat (Reys, 1984), karenanya matematika bukan 

pengetahuan yang menyendiri, tetapi keberadaannya untuk membantu 

manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi dan alam (Kline, 1973). Dalam pembahasannya matematika 

memiliki dua objek garapan yakni objek langsung yang terdiri dari: 

fakta, konsep, prinsip dan prosedur operasi. Sementara objek tidak 

langsung adalah implikasi dari proses pembelajaran matematika, yakni 

kebiasaan bekerja baik, sikap kemampuan mengalihgunakan cara kerja 

(memanipulasi dalam arti positif), serta membangun konsep mental 

(akhlak) yang baik seperti kejujuran. 

b. Matematika di Sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 sampai 7 

tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget (Heruman, 2010: 1) 

mereka berada di fase operasional kongkrit. Kemampuan yang tampak 

pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat kongkrit. Dari usia perkembangan kognitif, siswa 

SD masih terikat dengan objek kongkrit yang ditangkap oleh panca 
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indera. Dalam pembelajaran matematika abstrak, siswa memerlukan 

alat bantu berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa 

yang disampaikan oleh guru sehingga siswa lebih mudah untuk 

memahami terutama pada penanaman konsep materi. proses 

pembelajaran pada fase konkret itu sendiri melalui tiga tahap yaitu : 

tahap kongkrit, semi kongkrit dan abstrak.  

Pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hafalan saja, 

melainkan melalui pemahaman dan mengerjakan atau melalui proses 

yang runtut. Proses pemahaman ini harus benar-benar tercapai agar 

siswa mampu mengerjakan berbagai latihan soal-soal. Tujuan akhir 

pembelajaran matematika di SD ini yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari.  

Dalam Pedoman Pembelajaran Matematika SD (Depdiknas 

Tahun 2009: 1), secara umum terdapat 4 tahapan aktivitas dalam 

rangka penguasaan materi pelajaran matematika di dalam 

pembelajaran, yaitu:  

1) Tahap penanaman konsep, tahap ini merupakan tahap 

pengenalan awal tentang konsep yang akan dipelajari siswa. 

Pada tahap ini pengajaran memerlukan penggunaan benda 

konkrit sebagai alat peraga.  

2) Tahap pemahaman konsep, tahap ini merupakan tahap lanjutan 

setelah konsep ditanamkan. Pada tahap ini penggunaan alat 

peraga mulai dikurangi dan bentuknya semi konkrit sampai 

pada akhirnya tidak diperlukan lagi.  

3) Tahap pembinaan keterampilan, merupakan tahap yang tidak 

boleh dilupakan dalam rangka membina pengetahuan siap bagi 

siswa. Tahap ini diwarnai dengan latihan-latihan seperti 
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mencongak dan berlomba. Pada tahap pengajaran ini alat 

peraga sudah tidak boleh digunakan lagi.  

4) Tahap penerapan konsep, yaitu penerapan konsep yang sudah 

dipelajari ke dalam bentuk soal-soal terapan (cerita) yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tahap ini disebut juga 

sebagai pembinaan kemampuan memecahkan masalah. 

Dari uraian diatas terdapat empat tahapan yang harus dikuasai 

dalam pembelajaran matematika. Keempat tahapan tersebut 

diantaranya tahap penanaman konsep, pemahaman konsep, pembinaan 

keterampilan dan penerapan konsep. Keempat tahap tersebut harus 

berjalan berurutan dan disesuaikan dengan tahap perkembangan belajar 

anak. 

c. Tujuan Pelajaran matematika 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran matematika yang dikutip blog dari Muhammad 

(http://aaps10.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-matematika.html#) 

disebutkan bahwa tujuan mata pelajaran matematika pada jenjang 

pendidikan dasar agar peserta didik memiliki kemampuan, yaitu :  

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah.  

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika.  

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh  

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Berdasarkan pemaparan diatas terdapat lima tujuan pelajaran 

matematika yang harus dicapai oleh siswa. Kelima tujuan diatas 

bermanfaat agar siswa memiliki kemampuan yang lebih terhadap 

pembelajaran matematika. Tidak hanya sekedar memahami konsep 

matematika, tetapi juga menerapkan dan menghargai kegunaan dari 

matematika itu di dalam kehidupan sehari-harinya. 

d. Materi Bangun Datar di Kelas IV SD 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi bangun datar 

pada kelas IV semester 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dari materi pengukuran pada kelas IV semester 1 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 

Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menggunakan konsep keliling 

dan luas bangun datar 

sederhana dalam pemecahan 

masalah 

 

4.1 Menentukan keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling dan 

luas jajargenjang dan segitiga 

 

 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas 

dapat diketahui bahwa materi yang akan dijadikan bahan penelitian 

adalah materi bangun datar dengan kompetensi dasar menentukan 

keliling dan luas jajargenjang dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. Materi 

menentukan keliling dan luas jajargenjang mengkaji mengenai cara 
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menemukan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga.  Materi 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga mengkaji tentang menghitung keliling dan 

luas jajargenjang dan segitiga. 

 

4.   Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (Rusman, 2014: 203) pembelajaran 

kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan.  

Sedangkan menurut Abdulhak (Rusman, 2014: 203) 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara 

siswa, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama diantara 

siswa itu sendiri. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Lie (2004: 14) Karakteristik pembelajaran 

kooperatif adalah siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk 

menguasai materi akademis, anggota-anggota dalam kelompok diatur 

terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi, serta 

sistem penghargaan yang berorientasi pada kelompok dari pada 

individu.  
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Isjoni (2010: 20) menyebutkan beberapa ciri dari pembelajaran 

kooperatif adalah setiap anggota memiliki peran, terjadi hubungan 

interaksi langsung diantara siswa, setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman sekelompoknya, 

guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok dan guru hanya berinteraksi dengan kelompok 

saat diperlukan. 

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah serangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di rumuskan 

dan dilaksanakan melalui sharing proses antara siswa. Pembelajaran 

kooperatif juga memiliki karakteristik dan ciri-ciri. Karakteristik 

pembelajaran kooperatif yaitu siswa bekerja dalam kelompok 

kooperatif untuk menguasai materi akademis, anggota-anggota dalam 

kelompok diatur terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, 

sedang, dan tinggi serta sistem penghargaan yang berorientasi pada 

kelompok daripda individu, sedangkan cirinya yaitu setiap anggota 

memiliki peran, terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, 

setiap kelompok bertanggungjawab atas belajarnya dan juga teman 

sekelompoknya. 
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b. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Team Game Tournament 

(TGT) 

Team Game Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mudah untuk diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan 

peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur diskusi tim, 

permainan, dan turnamen 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT menuntut siswa 

untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan di dalam proses 

pembelajaran dan aturan permainan yang digunakan. Permainan di 

dalam TGT dapat membantu merangsang siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dan terfokus ke dalam materi pembelajaran yang sedang 

dilakukan. TGT juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap tanggung 

jawab pada diri siswa. 

Proses pembelajaran kooperatif tipe TGT secara umum sama 

dengan STAD, kecuali satu hal, TGT merupakan turnamen akademik, 

dan menggunakan kuis-kuis dalam sistem skor kemajuan individu, 

dengan siswa berlomba-lomba sebagai wakil dari tim mereka sedang 

anggota tim lain juga sedang berlomba untuk memecahkan masalah 

yang setara dengan mereka. 

Menurut Slavin (2005 : 166-167) ada lima komponen utama 

dalam TGT yaitu presentasi di kelas (class presentation), tim (team), 
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permainan (game), turnamen (tournament), dan rekognisi tim (class 

regocnition) 

a. Presentasi di Kelas (Class Presentation) 

Presentasi kelas digunakan guru unntuk 

memperkenalkan materi pelajaran yang akan diajarkannya 

dengan pengajaran langsung atau diskusi pelajaran yang 

dipimpin guru, dapat juga dengan audiovisual. Fokus presentasi 

kelas hanya menyangkut pokok-pokok materi dan teknik 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada saat penyajian 

kelas ini siswa harus benar-benar memperhatikan dan 

memahami materi yang disampaikan guru, karena akan 

membantu saat mereka mengerjakan kuis-kuis dan skor kuis 

mereka menentukan skor tim mereka. 

b. Tim (Team) 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT tim terdiri 

dari 4 atau 5 siswa. Anggota tim mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan 

etnisitas. Fungsi utama tim ini adalah untuk memastikan semua 

anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khusus lagi untuk 

menyiapkan anggotanya supaya dapat mengerjakan kuis 

dengan baik. Setelah presentasi kelas kegiatan tim umumnya 

adalah diskusi antar anggota tim, agar saling membandingkan, 

memeriksa, dan mengoreksi kesalahan konsep anggota lain. 

c. Permainan (Game) 

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan 

siswa yang diperolehnya dari prestasi di kelas dan pelaksaan 

kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas meja dengan tiga 

siswa yang masing-masing mewakili tim yang berbeda-beda.  

d. Turnamen (Tournament) 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game 

berlangsung. Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau 

akhir unit, setelah guru memberikan prestasi di kelas dan tim 

telah melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kegiatan. 

Pada turnamen pertama, guru menunjuk siswa untuk berada 

pada meja turnamen, tiga siswa berprestasi tinggi sebelumnya 

pada meja 1, tiga berikutnya pada meja berikutnya dan 

seterusnya. Untuk ilustrasi turnamen dapat dilihat pada gambar 

2.1 berikut: 
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5. Implementasi Pembelajaran Bangun Datar Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT  

Materi bangun datar di sekolah dasar diajarkan mulai dari kelas 2 

sampai dengan kelas 6. Pada kelas 4 semester I, materi bangun datar yang 

diajarkan yaitu menentukan keliling dan luas bangun jajargenjang dan 

segitiga dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan 

luas bangun jajargenjang dan segitiga. Peneliti akan mengambil materi 

tersebut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Peneliti akan melakukan penelitian sebanyak 2 siklus, dimana setiap siklus 

terdiri dari 2 kegiatan pembelajaran. 

 Pembelajaran diawali dengan menjelasan materi menentukan 

keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. Kemudian guru melakukan 

pembagian kelompok heterogen sesuai dengan aturan TGT. Guru 

membagi siswa ke dalam  8 kelompok, dalam  satu kelompok terdiri dari 4 

orang siswa. Kemudian guru memberikan LKS kepada setiap kelompok 

untuk dikerjakan bersama-sama. Setelah dikerjakan, guru membahas 

jawaban LKS bersama siswa dengan tujuan untuk mengkoreksi dan 

memastikan siswa dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian soal 

serta jawaban yang benar.  

Kegiatan selanjutnya, dilaksanakan turnamen TGT. Guru 

mengawali turnamen ini dengan membagi kembali siswa kedalam 

kelompok homogen sesuai dengan kemampuan akademik siswa yang 

setara. Terdapat 8 meja turnamen dengan pembagian 4 siswa dengan 

kemampuan akademik yang sama dalam satu meja. Guru membagi kartu 
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bernomor, kartu soal serta kartu jawaban pada setiap meja. Lalu siswa 

melakukan turnamen sesuai dengan aturan TGT yakni mengocok kartu 

bernomor untuk menentukan pembaca soal pertama. Kemudian pembaca I 

mengambil kartu soal dan menbacakannya dengan keras. Pembaca I 

berusaha menjawab soal, apabila pembaca I tidak dapat menjawab maka 

penantang II, diperbolehkan untuk menjawab soal tersebut, begitupula 

penantang III diperbolehkan menantang apabila jawaban dari pemain 

sebelumnya salah atau tidak dapat menjawab. Apabila jawaban benar 

maka pemain boleh menyimpan kartu soal sebagai tanda kartu 

kemenangannya. Kartu kemenangan berguna untuk menambah poin skor 

dari pemain.  

Pada akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi akhir 

siklus kepada siswa. Sebelum pelajaran berakhir, guru memberikan 

penghargaan kepada  tim dengan peroleh skor turnamen tertinggi. Kriteria 

penghargaan ada tiga macam, yaitu ”good team”, “great team” dan 

“super team”. Penghargaan ini tentu akan dapat menjadi penyemangat 

siswa untuk meningkatkan kerjasama dengan kelompoknya agar pada 

turnamen selanjutnya siswa dapat memenangkan penghargaan tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) 

juga pernah dilakukan oleh Sri Wilujeng (2013), yang berjudul “Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model Teams Game Tournament 

(TGT)”. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran matematika 

di kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal, dengan model TGT yang 
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dilaksanakan dapat: (1) Meningkatnya keaktifan siswa yang ditandai dengan 

naiknya rata-rata persentase aktivitas belajar siswa dari 73,19% dengan 

kriteria tinggi pada siklus I menjadi 79,65% dengan kriteria sangat tinggi pada 

siklus II. (2) Meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 67,29 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 70,83% pada siklus I menjadi 77,27 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 90,90% pada siklus II. (3) Meningkatnya persentase performansi guru 

dari 83,80% dengan kriteria AB pada siklus I menjadi 90,60% dengan 

keriteria A pada siklus II.    

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) 

juga pernah dilakukan oleh Made Yanthi Sudarmi, dkk (2014), yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan”. 

Hasil penelitian di SD No. 1 Seririt Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

ternyata: (1) hasil belajar dari pra siklus sebesar 64,36, siklus I sebesar 74, dan 

siklus II sebesar 84. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa dari pra siklus sampai siklus I sebesar 9,64% yang berada 

pada kategori kurang, sedangkan peningkatan hasil belajar dari siklus I ke 

siklus II sebesar 10% berada pada kategori baik; (2) nilai KKM pada pra 

siklus sebesar 59,52%, siklus I sebesar 78,57%, dan siklus II sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh terjadi peningkatan dari pra siklus sampai 

siklus I sebesar 19,05% yang berada pada kategori cukup, sedangkan dari 

siklus I sampai siklus II peingkatan yang terjadi sebesar 21,43% yang berada 

pada kategori baik.     
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C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal siswa kelas IV SD Negeri 1 Kedungwuluh pada saat 

pelaksanaan pembelajaran secara berkelompok kurang maksimal. Kerjasama 

antar siswa terlihat kurang karena siswa cenderung tidak dapat bekerjasama 

dengan kelompoknya dengan baik dikarenakan dalam kelompok, siswa yang 

memiliki kemampuan lebih unggul lebih mendominasi jalannya diskusi 

sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kurang unngul hanya diam saja 

atau pasif. 

Berdasarkan hasil wawancara, prestasi belajar siswa masih kurang 

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu sebabnya adalah kurang terjalinnya 

kerjasama yang baik antar siswa. Siswa tidak saling membantu ketika ada 

siswa lain yang kurang memahami materi yang disampaikan guru. Siswa yang 

belum paham juga malu bertanya kepada guru atau temannya. Permasalahan 

tersebut berpengaruh pada hasil pre test pada mata pelajaran matematika 

materi bangun datar keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. Sebanyak 17 

siswa atau 53,12% belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

70, sedangkan sebanyak 15 siswa atau 46,87%  telah mencapai KKM. 

Berdasarkan kondisi awal di atas, maka perlu dilakukan tindakan 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe team game 

tournament. Tindakan dilaksanakan selama dua siklus. Jika belum mencapai 

indikator keberhasilan  yang telah ditentukan, dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe team game 

tournament diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan prestasi belajar 
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matematika siswa. Model Pembelajaran ini memungkinkan siswa lebih mudah 

memahami materi ajar yang disampaikan, dikarenakan pembelajaran yang 

disampaikan akan lebih bermakna. Model ini lebih menekankan pada aspek 

kecepatan berpikir, ketelitian, konsep, dan sikap. Untuk memberikan 

penjelasan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dasar teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka 

berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Penggunaan Model Pembelajaran Team Game Tournament  di kelas IV 

SD Negeri 1 Kedungwuluh dapat meningkatkan kerjasama siswa. 

2. Penggunaan Model Pembelajaran Team Game Tournament  di kelas IV 

SD Negeri 1 Kedungwuluh dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa 

Kondisi  akhir: melalui penerpan model pembelajaran  team game 

tournament dapat meningkatkan kerjasama dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika 

Kondisi awal: kerjasama dan prestasi 

belajar matematika materi bangun 

datar keliling dan luas jajargenjang dan 

segitiga rendah 

Tindakan 

Siklus 1: Guru menerapkan model 

pembelajaran team game tournament 

Siklus 2: Guru menerapkan model 

pembelajaran team game tournament 
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